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Voorwoord
Het afgelopen jaar is voorbijgevlogen, we hebben ons als bestuur met plezier ingezet voor de
afdeling en haar leden maar nu geven we het stokje door aan nieuwe bestuursleden, die deze mooie
afdeling nieuwe energie gaan geven. We hopen dat we iets hebben kunnen bijdragen aan de JS, de
afdeling Utrecht en de politieke kijk van jongeren in de omgeving.

2020 - dit jaar - is pas halverwege maar dit is ongetwijfeld een bijzonder moment in de geschiedenis.
Hectisch, anders en misschien wat vreemd. Maar onthoud, in deze tijd is het opnieuw reuze
belangrijk om ons in te zetten voor onze idealen op het politieke speelveld en daarbuiten. Het
bestuur treedt misschien af maar keert de JS niet de rug toe. We zullen samen met alle andere leden
strijden voor een rechtvaardige samenleving, waarin iedereen gelijk is en iedereen gelijke kansen
krijgt. Met zo nu en dan een borrel natuurlijk, want we blijven Utrechters. Rode groet, Kiki,
Annabelle, Eefje, Aisa en Rinus.

2

In dit deel van het jaarverslag worden de gebeurtenissen en taken van het bestuur van het afgelopen
jaar op een rijtje gezet.

ANP
Afgelopen jaar is er een fout gemaakt waarbij onrechtmatig een foto is geplaatst op de
website van de JS Utrecht, waar geen toestemming voor gegeven was. De foto was
eigendom van een fotograaf, die aangesloten is bij het ANP (Algemeen Nederlands
persbureau). Dit is in eerste instantie niet opgemerkt, totdat wij een mail kregen van het
ANP Zij hadden onze fout opgemerkt, en voor het schenden van de auteursrechten hebben
wij een boete van €450,- euro moeten betalen.

Leden bellen
De eerste helft van dit jaar is er een algemene belronde gehouden, waarbij, als het goed is,
iedereen op de toenmalige ledenlijst is gebeld. In de tweede helft van dit jaar heeft ons
bestuurslid leden geprobeerd om wekelijks leden te bellen. Er zijn ongeveer honderd leden
bereikt, helaas is niet elk lid op het moment van publicatie gebeld.

Activiteiten
Het afgelopen bestuursjaar hebben we ernaar gestreefd minstens twee activiteiten per
maand te organiseren, waarvan één puur voor de gezelligheid en de ander meer om de
inhoud. Daarnaast hebben we geprobeerd meer contact te krijgen met de andere politieke
jongerenpartijen in Utrecht. Dit heeft geresulteerd in een pubquiz samen met de JD en het
tot tweemaal toe helpen bij de voedselbank Kanaleneiland samen met DWARS. Ook hebben
we een stadswandeling door Utrecht gehad, en een rondleiding door de oude wolvenburg
gevangenis. De terugkerende kroegentocht die we samen met de JS Brabant hebben
georganiseerd, is een traditie die we ook dit jaar hebben voortgezet. Samen met de PvdA is
er een filmavond gehouden, waarna Agnes Jongerius in gesprek is gegaan met een Britse
Europarlementariër. De laatste week van februari hadden we het wat drukker dan normaal.
We hebben toen een avond georganiseerd over de woningmarkt met Agnes Jongerius en de
ex-dakloze Max Huurdeman en meegedaan met de Uitgewoond actie. Op 24 februari
hebben we voor deze actie borden gemaakt en op 29 februari actiegevoerd op het
Domplein. Ondanks het feit dat we toen letterlijk met onze tenten zijn weggewaaid, was het
een geslaagde actie! Dit komt mede door de positieve respons en media-aandacht die we
ermee gegenereerd hebben. Dit is helaas onze laatste actie geweest, aangezien vlak daarna
de corona crisis uitbrak, en we toen de geplande activiteiten hebben moeten cancelen. We
hebben samen met andere pjo’s in Utrecht een gezamenlijke discord server gemaakt,
waarmee leden met elkaar in gesprek konden blijven, en ook met mensen van andere pjo’s.
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Anders dan een online-spelletjesavond samen met DWARS, hebben we geen activiteiten
meer georganiseerd. Dit, omdat het door de online-activiteiten sindsdien zeer gemakkelijk is
om bij activiteiten van andere afdelingen aan te sluiten.

Nieuwsbrief
Elke maand verscheen er een nieuwsbrief in de mailbox van onze leden. Zo nu en dan was er
sprake van een kleine vertraging, dit in verband met drukte of het feit dat de agenda en
overige mededelingen nog moesten worden opgesteld.
Iedere editie waren er mededelingen en aankondigingen te lezen van aankomende
evenementen.
Na de eerste maanden hebben we de huisstijl zo nauwkeurig mogelijk nageleefd en toch
onze eigen stempel op de berichtgeving kunnen drukken. Wij achten de nieuwsbrief een
fundamenteel communicatiemiddel van de afdeling en daarmee ook een belangrijke manier
om de leden binnen de afdeling op de hoogte te stellen van het laatste nieuws. Doormiddel
hiervan bereik je een hoop extra leden aan wie de berichten anders voorbijgaan.
We hebben ook geprobeerd meer leden op de hoogte te brengen van het bestaan van de
appgroep en andere terugkerende meldingen, waaronder de maandelijkse borrel. We
hopen dat, door dit telkens onderaan te vermelden, we niet te veel in herhaling zijn
getreden in de ogen van de lezer.

Na de uitbraak van Covid-19 zijn de activiteiten van de JS Utrecht helaas wat stil komen te
liggen en daarmee ook de uitgave van de digitale nieuwsbrief. Wij geven graag mee aan het
volgende bestuur dat de nieuwsbrief een handig instrument kan zijn om je leden te
informeren. Ook tijdens hectische tijden als deze. We betreuren het dat we de afgelopen
maanden minder van ons hebben laten horen. Ongetwijfeld kan elk lid de nieuwsbrief weer
verwachten wanneer er weer meer evenementen georganiseerd gaan worden.

Werkgroepen
Zoals bij de alv in december aangegeven, is er gekeken of er mensen waren die behoefte
hadden aan de vorming van werkgroepen, echter hebben we hier weinig respons op
gekregen, waarna we besloten hebben dat de oprichting hiervan niet nodig zou zijn voor
onze afdeling.

Sociale media
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Het afgelopen jaar is er meer gebruik gemaakt van de sociale mediakanalen die tot onze
beschikking stonden. Daarnaast is er een Instagram- account aangemaakt. Inmiddels zijn er
drie berichten op dit account geplaatst en is er dikwijls voor evenementen gepromoot via de
stories. Daarnaast is er dit jaar voor het eerst gebruik gemaakt van betaalde promotie op
Facebook, waarmee de avond over de woningmarkt en de Uitgewoond actie extra mee
gepromoot zijn. Dit is goed bevallen en zeker een aanrader voor het komende bestuur. Op
Facebook is voor iedere activiteit een evenement aangemaakt en hebben we door het jaar
heen relevante en interessante berichten voor onze volgers gedeeld. Tot slot is er dit jaar
weer gebruik gemaakt van ons Twitter-account, waar regelmatig berichten verschenen voor
onze volgers.

Compbell
Door een van de voorgaande JS Utrecht besturen is er een domein aangeschaft bij
Compbell. Dit betreft een mailadres en een webadres: ‘’jsutrecht.nl’’. Na een mail van
Compbell, aangaande de betaling hiervoor - de host van deze domeinen - hebben we
contact opgenomen en zijn de inloggegevens achterhaald. Daarna is besloten om het
contract met Compbell door te laten lopen voor het komende jaar. Wij zullen dit zorgvuldig
overhandigen aan het volgende bestuur.
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Financiën
Eindbegroting JS Utrecht 2019 – 2020

Inkomsten

Begroot

Werkelijk

Uitgaven

Begroot Werkelijk

Activiteitenfinancierin
g
(projectsubsidie)
Afdelingsafdracht
Onttrekking aan
reserves

1100

655,02

Activiteiten

1000

761,76

875
75

905
48,07

Bankkosten
Projectkosten

50
500

58,89
294,80

Promotiemateria
al
Websitekosten
Advertentie
kosten

50

0

50
200

24,14
18,50

Onvoorzien

200

450

2050

1608,09

Totaal

2050

1608,09

De begroting toont aan dat we een balans hebben; toelichting over de begroting staat hieronder
vermeldt.

Jaarrekening JS Utrecht 2019-2020
Toelichting jaarrekening 2019-2020 Jonge Socialisten Utrecht
Inkomsten
De afdelingsafdracht is uiteindelijk €905,- geworden. Dit bedrag is hoger dan begroot omdat
we meer leden hadden aan het eind van het jaar dan we dachten. Daarnaast is het bedrag,
na instemming bij het Congres, per lid verhoogd naar 8 euro per lid in plaats van 4 euro per
lid.
Dit hogere bedrag is ook de oorzaak van de ‘lage’ activiteitenfinanciering. Aangezien de
afdracht hoger was dan verwacht en we activiteiten organiseerden die weinig hebben
gekost, hebben wij als afdeling dit jaar weinig subsidies aangevraagd. Daarnaast hebben we
de projectsubsidie van bepaalde activiteiten niet volledig teruggekregen.
Uitgaven
De uitgaven zijn lager dan begroot was. Aangezien het coronavirus het onmogelijk maakte
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om voor een lange periode activiteiten te plannen (en uit te voeren) zijn er amper uitgaven
geweest. Daarnaast waren er weinig kosten voor sommige activiteiten.
Bijlage 1: Overzicht inkomsten 2019-2020 voor de Jonge Socialisten Utrecht

Afdelingsafdracht:
€ 905,*op de rekening van de Jonge Socialisten Utrecht gezet op 28 februari 2020
- Projectsubsidie
Deze subsidie is aangevraagd voor enkele activiteiten zoals de Uitgewoond actie en de
activiteit met Agnes Jongerius.
€ 300 op 8 augustus 2019
€ 7,35 op 4 december 2019
€ 34,60 op 18 december 2019
€ 12,20 op 18 december 2019
€ 285,87 op 19 maart 2020
€ 15 op 1 april 2020
Totaal: € 655,02
Bijlage 2: Overzicht van de uitgaven 2019-2020 Jonge Socialisten Utrecht
*Vastgesteld op 26 juni 2020
Datum

Bedrag

Uitleg

8-8-2019

€ 300

4-12-2019

Datum

Bedrag

Activiteit

Projectsubsidie 15-8-2019

€ 302,50

UIT-markt

€ 7,35

Projectsubsidie 18-9-2019

€ 8,93

Latere betaling
Provinciale debat

18-12-2019

€ 34,60

Projectsubsidie 30-9-2019

€ 38,80

Pubquiz

18-12-2019

€ 12,20

Projectsubsidie 3-10-2019

€ 15,40

Bankkosten

18-2-2020

€ 905

Afdracht

7-10-2019

€ 40,70

Borrel 2

19-3-2020

€ 285,87

Projectsubsidie 2-12-2019

€ 46,80

Sint Borrel 3

1-4-2020

€ 15

Projectsubsidie 3-1-2020

€ 16,34

Bankkosten

6-1-2020

€ 40,30

Borrel 4
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Totaal

1560,02

3-2-2020

€ 7,70

Borrel 5

4-2-2020

€ 4,99

Bankkosten

26-2-2020

€ 151,01

Evenement Agnes
Jongerius
o.a.
advertentiekosten

29-2-2020

€ 285,87

Uitgewoond Actie

2-3-2020

€ 6,20

Borrel 6

3-3-2020

€ 5,99

Bankkosten

11-3-2020

€ 71,25

Activiteit
Wolvenburg en
drankjes

2-4-2020

€ 5,97

Bankkosten

23-4-2020

€ 450

Kosten ANP (fout
gemaakt met foto)

5-5-2020

€ 5,24

Bankkosten

7-5-2020

€ 24,14

Combell; kosten
voor
mailadres/website

2-6-2020

€ 4,96

Bankkosten

26-6-2020

€ 75

Huur van
evenement Agnes
Jongerius

Totaal

1608,09

*De bonnetjes en het overzicht van de uitgaven van de activiteiten zijn in het bezit van de
penningmeester.

8

9

